
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

 ESCOLA BÁSICA 2.3 POETA BERNARDO DE PASSOS  

 

PORTUGUÊS 

      2020/2021                                  PLANIFICAÇÃO ANUAL – CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO     1.º ANO 

 

PERÍODOS CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

1.º PERÍODO 

- Organização e atividades de diagnóstico 
 

- Módulo 10: Textos informativos diversos  

expositivos - explicativos (ciência, técnica, vida, etc..) 

 

- Módulo 11: Textos narrativos e de teatro  

séculos XIX e XX 

 

2.º PERÍODO 

- Módulo 11: Textos narrativos e de teatro  

séculos XIX e XX 

 

- Módulo 12: Textos dos media 

notícia, reportagem, entrevista 

 

3.º PERÍODO 

 

- Módulo 13: Textos expressivos e textos poéticos 

poemas selecionados de autores portugueses 
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Módulo 10: 

Textos 

informativos 

diversos 

 

expositivos - 

explicativos(

ciência, 

técnica, 

vida) 

 

(20 horas = 

27 tempos) 

 

 Distinguir a matriz 
discursiva de textos de 
diversas tipologias; 

 Desenvolver 
mecanismos de 
extração de significado 
de diferentes tipos de 
texto; 

 Extrair o significado 
de textos com o 
objetivo de transformar 
a informação em 
conhecimento;   

 Programar a produção 
da escrita e da 
oralidade; 

 Produzir textos de 
diferentes tipologias;  

 Alargar a consciência 
linguística com 
objetivos instrumentais. 

 

Compreensão do oral: 
Saber escutar e compreender textos expositivos-
explicativos; 
Apreender os sentidos dos textos; 
Identificar os temas; 
Reter o essencial de diversos textos orais; 
Tomar notas: 
 
Expressão oral: 
Utilizar os recursos prosódicos e de voz adequados ao 
objetivo; 
Reproduzir excertos de programas radiofónicos e/ou 
televisivos; 
Produzir breves exposições, comunicando de forma clara e 
audível; 
 Participar ativamente em situações de interação verbal. 
 
Leitura: 
Apreender os sentidos de diversos textos expositivos-
explicativos; 
 Identificar aspetos específicos da tipologia textual do 
módulo; 
 Selecionar a estratégia de leitura adequada ao objetivo; 
Ler voluntária e continuadamente para recreação e para 
obtenção de informação. 
 
 
 
 
 

 
Expressão escrita: 
Produzir textos de diferentes tipologias; 
Reproduzir excertos de programas radiofónicos e/ou 
televisivos a partir da tomada de notas. 
 
 
 

Oralidade: 
- Situação comunicativa: estatuto e relação entre os interlocutores; 
contexto; 
- Intencionalidade comunicativa; 
- Relação entre o locutor e o enunciado; 
- Formas adequadas à situação e intencionalidade comunicativas; 
- Elementos linguísticos e não linguísticos da comunicação oral. 
Compreensão oral: 
- Escuta/visionamento de programas radiofónicos e/ou televisivos 
(ciência, técnica e vida); características específicas de mensagens 
informativas; vocabulário científico e técnico; 
- Tomada de notas a partir de enunciados orais. 
Expressão oral: 
- Reprodução de excertos de programas radiofónicos e/ou televisivos; 
- Breve exposição; 
- Interação verbal. 
 
Leitura: 
- O verbal e o visual: a imagem fixa e em movimento; 
- Textos informativos diversos: 
  -relacionados com o nível etário, de aprendizagem, o interesse e a 
área vocacional dos alunos; 
   -integrados nas temáticas ciência, técnica, vida; 
  -biografias de personalidades que se destacaram nas áreas da 
ciência, da técnica ou em outros aspetos da vida da humanidade; 
 - Textos para leitura recreativa: 
  -páginas escolhidas de autores nacionais e universais relacionadas 
com os temas; 
 - reações/respostas à leitura: valorizar reações/respostas de carácter 
afetivo que melhor se enquadrem na leitura recreativa. 

 
Escrita: 
- Situação comunicativa: estatuto e relação entre os interlocutores; 
contexto; 
- Intencionalidade comunicativa; 
- Relação entre o locutor e o enunciado; 
- Formas adequadas à situação e intencionalidade comunicativas. 
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Gramática (Funcionamento da Língua): 
Identificar classes e subclasses de palavras variáveis; 
Alargar o conhecimento de paradigmas da conjugação 
verbal; 
Distinguir frases simples e frases complexas; 
Aplicar as regras da textualidade; 
Distinguir protótipos textuais; 
Usar instrumentalmente dicionários de verbos conjugados; 
Usar instrumentalmente dicionários e enciclopédias em 
suporte de papel e/ou multimédia. 

Textos: 
- Produção de textos expositivos-explicativos; 
- Elaboração de uma biografia; 
- Reconstituição de um excerto de um programa radiofónico/televisivo 
a partir de tomada de notas. 
 

Gramática: 
. Morfologia: 
 - subcategoria morfológica: classes verbais  – conjugação; 
. Classes de palavras: 
  -classe de palavras variáveis: subclasse de verbos  – verbo principal; 
. Sintaxe: 
-  estrutura das combinações livres das palavras: frase – frase simples vs 
frase complexa; 
. Pragmática e Linguística textual: 
 -texto  (continuidade; progressão; coesão; coerência); 
 -tipologia textual (protótipo textual expositivo-explicativo). 

 
 

Módulo 11: 

Textos 

narrativos e 

de teatro 

 

dosséculos 

XIX e XX 

 

(30 horas = 

40 tempos) 

 

Distinguir a matriz 
discursiva de textos de 
diversas tipologias; 

Desenvolver 
mecanismos de 
extração de significado 
de diferentes tipos de 
texto; 

Programar a produção 
da escrita e da 
oralidade; 

Produzir textos de 
diferentes tipologias; 

Alargar a consciência 
linguística com 
objetivos instrumentais; 

 

Compreensão do oral: 
Saber escutar e compreender textos de diversas tipologias 
textuais; 
Apreender os sentidos dos textos. 

 
Expressão oral: 
Utilizar os recursos prosódicos e de voz adequados ao 
objetivo; 
Utilizar recursos expressivos, linguísticos e não linguísticos; 
Narrar acontecimentos e situações de modo a prender a 
atenção do interlocutor; 
 Participar ativamente em situações de interação verbal. 

 
Leitura: 
Apreender os sentidos de textos de diversas tipologias 
textuais; 
 Identificar aspetos específicos; 
 Selecionar a estratégia de leitura adequada ao objetivo; 
Ler voluntária e continuadamente para recreação e para 
obtenção de informação. 

Oralidade: 
- Situação comunicativa: estatuto e relação entre os interlocutores; 
contexto; 
- Intencionalidade comunicativa; 
- Relação entre o locutor e o enunciado; 
- Formas adequadas à situação e intencionalidade comunicativas; 
- Elementos linguísticos e não linguísticos da comunicação oral. 
Compreensão oral: 

  - Escuta/visionamento de peça de teatro;características específicas do 
teatro; 
  - Audição de contos de autor em vários suportes. 
Expressão oral: 

  - Dramatização de excertos de uma peça de teatro; 
  - Jogos dramáticos; 
  - Reconto:  
-manutenção da informação principal;  
-sequencialização(observância do esquema da narrativa); 
  - Interação verbal. 
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Apreender o 
significado de 
diferentes tipos de 
textos que promovam o 
desenvolvimento do 
imaginário e do espírito 
criativo; 

Relacionar os textos 
lidos com contextos 
evocados e com outros 
textos. 

 

 
Expressão escrita: 
Fazer interagir textos de diversas tipologias textuais; 
Modificar a tipologia textual mantendo a informação; 
Exprimir opiniões pessoais sobre textos lidos (temas, 
atitudes e valores). 

 
 
 
 
 
 

Gramática (Funcionamento da Língua): 
Identificar constituintes morfológicos; 
 Distinguir formas sintáticas de expressão do grau do 
adjetivo; 
Classificar a frase complexa quanto ao tipo de articulação; 
Aplicar as regras da textualidade; 
Usar instrumentalmente dicionários e enciclopédias em 
suporte de papel e/ou multimédia. 
 

Leitura: 
  - O verbal e o visual: a imagem fixa e em movimento; 
  - Textos informativos diversos preferencialmente relacionados com o 
nível etário, de aprendizagem, o interesse e a área vocacional dos 
alunos; 
 - Textos narrativos e de teatro: 
    -leitura integral de uma das seguintes peças: Falar Verdade a Mentir, 
de Almeida Garrett,Antes de Começar, de Almada Negreiros e À Beira 
do Lago dos Encantos, de M. Alberta Menéres; 
(tema, ação, personagens e espaço; relação do texto lido com 
contextos e outros textos) 
   -leitura integral de:   
      -um conto de um dos seguintes livros: Contos de Eça de Queirós, 
Histórias da Terra e do Mar, de Sophia de Mello Breyner Andresen, 
Contos de Vergílio Ferreira, A Inaudita Guerra da Avenida Gago 
Coutinho, de Mário de Carvalho;  
      - OUO Gato Malhado e a Andorinha Sinhá – Uma História de Amor, 
de Jorge Amado; 
(momentos determinantes no desenvolvimento da ação, espaço e 
tempo; personagens: retrato físico, sentimentos, comportamento; 
narrador; modos de apresentação) 
   - Textos para leitura recreativa: 
      - páginas escolhidas de dramaturgos da literatura nacional e 
universal e/ou contos; 
      - reações/respostas à leitura: valorizar reações/respostas de 
carácter afetivo que melhor se enquadrem na leitura recreativa. 
 

Escrita: 
   - Situação comunicativa: estatuto e relação entre os interlocutores; 
contexto; 
   - Intencionalidade comunicativa; 
   - Relação entre o locutor e o enunciado; 
   - Formas adequadas à situação e intencionalidade comunicativas. 

Textos: 
   - Transformação de excertos da peça lida em texto narrativo; 
   - Transformação de excertos de texto narrativo em texto dramático; 
   - Reconto; 
   - Textos expressivos e criativos com base nos textos lidos. 
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Gramática: 
. Morfologia: 
  - constituintes morfológicos; 
  -subcategoria morfológica: classes adjetivais; 
. Sintaxe: 
  - estrutura das combinações livres das palavras: grupo adjetival; frase 
– classificação da frase complexa quanto ao tipo de articulação 
(coordenada, subordinante e subordinada; substantiva e adjetiva); 
. Pragmática e Linguística textual: 
  - texto(continuidade; progressão; coesão; coerência); 
  - tipologia textual. 
 

 

Módulo 12: 

Textos dos 

media 

 

notícia, 

reportagem, 

entrevista 

 

(25 horas = 

33 tempos) 

 

Distinguir a matriz 
discursiva de textos de 
diversas tipologias; 

Utilizar estratégias 
diversificadas para 
procurar informação; 

 Desenvolver 
mecanismos de 
extração de significado 
de diferentes tipos de 
texto; 

Programar a produção 
da escrita e da 
oralidade; 

Produzir textos de 
diferentes tipologias; 

Alargar a consciência 
linguística com 
objetivos instrumentais; 

Tomar consciência dos 
padrões linguísticos e 
sociais veiculados pelos 
media; 

Compreensão do oral: 
Saber escutar e compreender textos de diversas tipologias 
textuais; 
Apreender os sentidos dos textos; 
Distinguir os diferentes géneros do oral. 

 
Expressão oral: 
Utilizar os recursos prosódicos e de voz adequados ao 
objetivo; 
Utilizar recursos expressivos, linguísticos e não linguísticos, 
como estratégia de adesão; 
Relatar acontecimentos e situações de modo a prender a 
atenção do interlocutor; 
Formular perguntas com clareza, de forma adequada à 
situação e ao interlocutor e com pertinência relativamente 
ao assunto; 
 Participar ativamente em situações de interação verbal. 
 
Leitura: 
Apreender os sentidos de textos de diversas tipologias 
textuais; 
 Identificar aspetos específicos; 
 Selecionar a estratégia de leitura adequada ao objetivo; 
Relacionar o verbal e o visual; 
Ler voluntária e continuadamente para recreação e para 
obtenção de informação. 

Oralidade: 
- Situação comunicativa: estatuto e relação entre os interlocutores; 
contexto; 
- Intencionalidade comunicativa; 
- Relação entre o locutor e o enunciado; 
- Formas adequadas à situação e intencionalidade comunicativas; 
- Elementos linguísticos e não linguísticos da comunicação oral. 
Compreensão oral: 

  - Escuta/visionamento de notícias, reportagens, entrevistas; 
características específicas destas mensagens informativa. 
Expressão oral: 

  - Depoimentos; 
  - Relato de acontecimentos; 
 - Apresentação oral de uma notícia radiofónica/televisiva (trabalho de 
grupo); 
  - Interação verbal. 
 

Leitura: 
  - O verbal e o visual: a imagem fixa e em movimento; 
  - Textos informativos diversos preferencialmente relacionados com o 
nível etário, de aprendizagem, o interesse e a área vocacional dos 
alunos; 
 - Notícias; 
 - Reportagens (excertos); 
 - Entrevistas; 
 - Textos para leitura recreativa: 
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Reconhecer o papel 
dos media na formação 
pessoal e social do 
indivíduo. 

 

 
Expressão escrita: 
Produzir textos de diversas tipologias textuais; 
Elaborar o guião de uma entrevista; 
Relatar acontecimentos e situações. 
 
 
 
 

 
Gramática (Funcionamento da Língua): 
Usar a complexidade gramatical requerida em diferentes 
géneros do oral; 
Classificar a frase complexa quanto ao tipo de articulação; 
 Distinguir os complementos direto e indireto; 
Identificar os modos de relato de discurso; 
Aplicar as regras da textualidade; 
Usar instrumentalmente dicionários e enciclopédias em 
suporte de papel e/ou multimédia. 
 

    - páginas escolhidas de autores nacionais e universais sobre 
temáticas abordadas no módulo; 
    - reações/respostas à leitura: valorizar reações/respostas de carácter 
afetivo que melhor se enquadrem na leitura recreativa. 
 
Escrita: 

   - Situação comunicativa: estatuto e relação entre os interlocutores; 
contexto; 
   - Intencionalidade comunicativa; 
   - Relação entre o locutor e o enunciado; 
   - Formas adequadas à situação e intencionalidade comunicativas. 

Textos: 
   - Produção de uma notícia (trabalho de grupo); 
  - Elaboração do guião de uma entrevista; 
  - Relato de acontecimentos a partir de excertos de reportagens. 
 
Gramática: 
 . Classes de palavras: 
   -classes de palavras variáveis: 
      - subclasses de pronomes (demonstrativo e possessivo); 
      - subclasses de determinantes; 
. Sintaxe: 
  - estrutura das combinações livres das palavras; frase–classificação da 
frase complexa quanto ao tipo de articulação (subordinada adverbial); 
 - funções sintáticas: complementos direto e indireto; 
. Pragmática e Linguística textual: 
  -reprodução do discurso no discurso: modos de relato de discurso; 
  -texto (continuidade; progressão; coesão; coerência). 
 

 

Módulo 13: 

Textos 

expressivos e 

textos 

poéticos 

 

 

Ler em voz alta, 
restituindo ao ouvinte o 
significado do texto; 

Identificar as ideias 
importantes de um 
poema e as relações 
entre as mesmas; 

Compreensão do oral: 
Saber escutar e compreender textos poéticos; 
Apreender os sentidos dos textos; 
 Selecionar e reter a informação necessária ao objetivo 
visado. 
 
 
 
 

Oralidade: 
-Situação comunicativa: estatuto e relação entre os interlocutores; 
contexto; 
- Intencionalidade comunicativa; 
- Relação entre o locutor e o enunciado; 
- Formas adequadas à situação e intencionalidade comunicativas; 
- Elementos linguísticos e não linguísticos da comunicação oral. 
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poemas 

selecionados 

de autores 

portugueses 

 

(24 horas = 

32 tempos) 

 
 
 
 
 
 
 

Programar a produção 
da escrita e da 
oralidade; 

Utilizar estratégias 
diversificadas para 
procurar informação; 

Extrair o significado de 
textos com o objetivo 
de transformar a 
informação em 
conhecimento; 

Alargar a consciência 
linguística com 
objetivos instrumentais; 

Relacionar os textos 
lidos com contextos 
evocados e com outros 
textos; 

Interagir com o 
universo de sensações, 
emoções, ideias e 
imagens próprias do 
discurso poético. 

 

 
Expressão oral: 
Utilizar os recursos prosódicos e de voz adequados ao 
objetivo; 
Utilizar recursos expressivos, linguísticos e não linguísticos, 
como estratégia de adesão; 
 Participar ativamente em situações de interação verbal. 
 
 
Leitura: 
Experimentar práticas de leitura diversas que conduzam à 
construção de sentidos; 
Identificar valores estéticos e semânticos; 
Recriar universos poéticos; 
Ler voluntária e continuadamente para recreação e para 
obtenção de informação. 
 
 
Expressão escrita: 
Produzir textos expressivos; 
Elaborar um plano prévio; 
Desenvolver e organizar um trabalho escrito cumprindo um 
plano previamente estabelecido. 
 
Gramática (Funcionamento da Língua): 
Identificar classes de palavras variáveis e invariáveis; 
Reconhecer o grupo preposicional; 
Distinguir o complemento preposicional; 
Aplicar as regras da textualidade; 
Usar instrumentalmente dicionários e enciclopédias em 
suporte de papel e/ou multimédia. 

Compreensão oral: 
  -Audição de poemas; 
 - Registo radiofónico/documentário televisivo sobre um poeta. 
Expressão oral: 

  - Leitura expressiva de poemas; 
  - Apresentação de um trabalho de grupo; 
  - Interação verbal. 
 
Leitura: 

  - O verbal e o visual: a imagem fixa e em movimento: 
  - Textos informativos diversos preferencialmente relacionados com o 
nível etário, de aprendizagem, o interesse e a área vocacional dos 
alunos; 
- Textos poéticos: 
      - poemas selecionados: Alexandre O’Neil, António Gedeão, António 
Nobre, Eugénio de Andrade, João de Deus, José Gomes Ferreira, 
Sebastião da Gama, Sophia de Mello Breyner Andresen, etc. (ritmo, 
sonoridades, universo recriado); 
      - poemas visuais (construção dos sentidos); 
  - Textos para leitura recreativa: 
     - um livro/uma antologia de poesia; 
     - reações/respostas à leitura: valorizar reações/respostas de carácter 
afetivo que melhor se enquadrem na leitura recreativa . 
 
Escrita: 

   - Situação comunicativa: estatuto e relação entre os interlocutores; 
contexto; 
  - Intencionalidade comunicativa; 
   - Relação entre o locutor e o enunciado; 
   - Formas adequadas à situação e intencionalidade comunicativas. 

Textos: 
   - Textos expressivos como reação à leitura de poemas; 
  - Plano de organização de um trabalho em grupo; 
  - Reflexão/realização de um trabalho escrito sobre um poeta 
selecionado (trabalho em grupo). 
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Gramática: 
 . Classes de palavras: 
   - classes de palavras variáveis: subclasses de pronomes – pronome 
pessoal; 
  - classes de palavras invariáveis: preposição; 
. Sintaxe: 
   -estrutura das combinações livres de palavras: grupo preposicional; 
   - funções sintáticas: complemento – preposicional; 
. Pragmática e Linguística textual: 
  -texto (continuidade; progressão; coesão; coerência). 
 

AVALIAÇÃO 

Modalidades de avaliação Instrumentos de avaliação Documentos de registo 

• diagnóstica; 

• formativa; 

•sumativa. 

  

 • Fichas formativas (por domínio, vários domínios 

todos os domínios) 
• Questões de aula 

• Trabalhos escritos 

• Apresentações orais 
• Trabalhos individuais 

• Trabalhos em grupo 

• Trabalhos de projeto 

• Apresentações orais 

• Dramatizações 

• Questionários 

• Fichas de leitura 

• Escrita de textos de diferentes tipologias 
 

 

- Grelhas de classificação 

- Registos de observação/participação 

- Registos de auto e heteroavaliação 

 

 

Nota 1: A presente planificação poderá sofrer alterações consoante os interesses e as especificidades da turma. 

Nota 2: Esta planificação será complementada pelo Plano de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens relativas a 2019/2020 do Agrupamento. 

 

Nota: Esta planificação será complementada pelo Plano de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens relativas a 

2019/2020 do Agrupamento. 

 


